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Ett informationsblad för föreningarna: PIF och Seniorerna 
____________________________________________________________________________________ 

Anmäl dig till årets medlemstura den 29 februari. 
I samband med årsmötet arrangerar PIF sin årliga medlemstura. Du hänger väl med! 

• Lördagen den 29 februari 

• Möte klockan 17:00  

• Klubblokalen på Brunnbäcksgatan 29 A.  

• Tura med PIF. Båten avgår klockan 19:00 
 

fter mötet arrangeras den sedvanliga ”turan” där alla medlemmar är välkomna.  

Anmälan till denna görs genom insättning av 

275:- på Plusgiro 11 22 07-6 senast den 9 

februari. I priset ingår en tvårättersmeny och 

en öl eller ett glas vin.  

 

Biljett köper var och en. Båten avgår 

19:10 denna kväll och antalet platser är 

begränsat. OBS: Det subventionerade 

priset gäller givetvis bara om du är 

medlem i PIF. Icke medlemmar betalar ordinarie 

pris. Så se till att din medlemsavgift är inbetald. 

Anmälan är bindande. 
____________________________________________________________________________________ 
Exklusivt besök hos Rögle med Idrottsmuseet 

 

å en inblick i Rögle som är helt unik! Vi kommer att närvara vid 

träningspass tillsammans med Cam Abbott och senare lyssna på 

tränare, spelare och övrig klubbledning som intervjuas av Jim Brithén. 

Pris 100 SEK och då ingår lunch. Anmäl, invänta bekräftelse, och möt upp vid 

Catena Arena i Ängelholm den 24 februari kl. 10:00. 

 

Anmälan och betalning (lunch) kan ske på Idrottsmuseet alt. på epost 

fia@hbgidrottsmuseum.se eller 042-13 39 00 (betala med pg/swish) senast den 1 februari och 

principen först till kvarn gäller. Vi kommer fram till ca 14.00 att få lyssna på tränare, spelare och 

övrig klubbledning som intervjuas av Jim. Det är begränsat med platser så medlemmar i 

Idrottsmuseet har förtur denna unika dag. Du som inte är medlem i Idrottsmuseet kan anmäla 

sig ändå och får besked 3/2 om du har blivit antagen! Men enklast är givetvis alltid att vara 

medlem i Helsingborgs Idrottsmuseum.  
____________________________________________________________________________ 

Ett viktigt klarläggande 
å förekommen anledning vill vi poängtera att PIF:s subventioner och utlottningar givetvis 

bara gäller medlemmar i Postens Idrottsförening Helsingborg. Detta med respekt för våra 

medlemmar och för de medlemsavgifter de har betalt. Vänner och familjemedlemmar kan 

givetvis också deltaga vid våra arrangemang – typ tipspromenader, besök på idrottsmuseet 

o.s.v., men då betalar man givetvis fullt pris, i de fall då det kostar något. Annars är det givetvis 

gratis även för dessa. Vid utlottning av biljetter och av t.ex julskinka i samband med våra 

tipspromenader, är det således endast medlemmar i PIF som har möjlighet att vinna i 

utlottningen. Hoppas att ni har förståelse för detta. Om du inte är med i PIF – bli medlem och ta 

del av våra erbjudanden. Det kostar en dryg tia i månaden – läs mer på: www.pifhbg.se 
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Se Handbollsligan i Helsingborg 
ill matchen i handbollsligan mellan OV Helsingborg & IFK Ystad har PIF Helsingborg nöjet att lotta ut 

fem stycken sittplatsbiljetter. Handbollsligan som nu gör ett uppehåll till förmån för EM, drar igång 

igen i februari på hemmaplan. Matchen spelas i Helsingborg Arena den 6 februari klockan 19:00. Och 

du som vill vara med i utlottningen skickar bara ett mail till: mats.svensson@ovhelsingborg.se eller 

ett SMS till nummer: 0706-926290. Glöm inte att ange namn. Hjärtligt välkomna.  

____________________________________________________________________________ 

Hör av dig till PIF 
u som är sugen på att starta någon aktivitet som ryms inom Postens Idrottsförenings 

ramar – kontakta gärna undertecknad, så kanske föreningen kan vara behjälplig på ett eller annat 

sätt. Hör gärna av dig så tittar vi på vilka möjligheter vi har för att starta någon ny aktivitet. Det 

finns kanske fler än du som går i samma tankar – då gör vi ett upprop här i Scoopet och sonderar 

terrängen. Har du andra synpunkter eller frågor, så är du givetvis också välkommen att höra av dig till 

mig. Mats Svensson Ordförande PIF 0706-92 62 eller mats5904@gmail.com 
____________________________________________________________________________ 

Dags att betala medlemsavgiften för 2020.  

edlemsavgiften för 2020 är 150: - och för detta får du vårt 

informationsblad Scoopet där vi presenterar en del av våra aktiviteter. 
Förutom det finns också möjlighet att använda vår klubblokal på 

Brunnbäcksgatan 29 B för att träna i. Vi har där ett litet ” Gym ” och en del 

motionsredskap t.ex. roddmaskin, löpband, vikter, bordtennisbord m.m. Du kan 

träna när det passar dig kl. 07.00-21.00. 
 

Postens IF subventionerar också en hel del aktiviteter för sina medlemmar t.ex fisketurer, 

startavgifter vid vissa motionslopp, tipspromenader, innebandy, golf, bowling, badminton, 

bordtennis, boule m.m. 

Du kan läsa mer på vår hemsida:  www.pifhbg.se     

 

Avgifter 2020  
 

• Medlemsavgift    150: - 

 

Träningsavgift i vår lokal på Brunnbäcksgatan 29 A 
• Postare (Medlem)   0 : - 

• Icke Postare  500: - + medlemsavgift (150:-) 

Detta betalas in på plusgirokonto:  11 22 07-6 
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Aktuellt från Helsingborgs Stadsteater: 

”Känn dig lite happy” (Gunnar Wiklund) i foajéscenen. 

Anna-Lena reserverar biljetter till söndagen den 15 

mars, lördagen den 21 mars samt söndagen den 22 

mars. Hör av er till Anna-Lena senast 29 februari.  

 
”Äppelkriget” av Hans Alfredsson och Tage 
Danielsson spelas på Storan. Anna-Lena reserverar biljetter till 
söndagen den 23 februari. Hör av er till Anna-Lena senast 7 
februari. 
 
Det går naturligtvis att beställa biljetter till andra dagar och till 
andra föreställningar. 

 
Man hör av sig till Anna-Lena genom mail:  

anna-lena.kelfve@telia.com 
eller  tel. 0709-267105. 

 
 

Årsmöte  
Reservera torsdagen den 13 februari kl. 14.00 
för årsmöte på Möllegrändens Festvåning. Vi 
bjuder på lunch och kaffe. 
Anmälan senast den 4 februari. 
 

Medlemsmöte 
Den 5 mars klockan 14.00 på Träffpunkt 

Hebsackersgatan. Underhållning av 

Ukulelebandet Happy Strings.  

Anmälan senast den 27 februari. 
 

Vad händer framöver 

• April: ev. besök på Sofiero.  

• Maj: tipspromenad i Jordbodalen 

• juni: Bangolf på Kärnans GK. 

 
Håll koll i Scoopet! 
 

 
Anmälan görs till Leif Månsson: 

postseniorerna.nv.skane@gmail.com   
Eller på telefon: 0705-560403 
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